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1. Општи информации за ЦЕА
а) Лого

б) Адреса
ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ (ЦЕА)
Бул. „Јане Сандански“ 63/3
1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: + 389 (0)2 24 44 766
Моб.: + 389 71 310 974
Даночен број: 4030003479278
Регистрација: 5763061 според законот за Здруженија и Фондации
в) Број на сметка
Стопанска Банка АД Скопје
Број на сметка 200000856268559
д) Веб страна и e-mail
www.cea.org.mk
www.mkbudget.org
info@cea.org.mk
ceaorgmk@gmail.com
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2. Мисија и цели на ЦЕА
Мисијата на ЦЕА е континуирано да ги истражува економскиот развој и јавната политика во
Република Македонија како и да понуди препораки, сугестии и мерки до владините и
невладините институции.
Членовите на ЦЕА делат иста визија за Република Македонија како нова растечка економија
интегрирана во регионалните и светски пазари. Тие го посветуваат своето време, напори и
знаење да помогнат оваа визија да стане реалност.
ЦЕА е основана во март 2003 година.
Цели на ЦЕА се:
1. Обезбедување на квалитетна анализа на политики;
2. Поддржување на изводлива економска политика во Македонија;
3. Помагање во развојот на средина која донесува повисоко ниво на инвестиции, забрзан развој
и раст во македонската економија, како и членство во ЕУ;
4. Достигнување финансиска одржливост;
5. Поттикнување на регионална соработка и поддршка на Балканот;
6. Зајакнување на граѓанското општество, општествениот капитал и доверба.
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Преглед на приходите за 2019 година по договор и донатор
Преглед на приходи на ЦЕА за 2019 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за кој
се однесува
приходот

2019

2019

2019

2019

Вид на приход:
Договор/Донатор

Грант - Проценка на влијанието
на регулативата во сенка:
Промовирање на креирање
политики базирани на докази,
ИПА програма за поддршка на
граѓанското општество,
Европска Комисија

Грант - Европеизацијата повеќе
од процес: Вмрежување и
градење капацитети Фондација Институт Отворено
Општество, Отворено
Општество Иницијатива за
Европа
Грант - Проект - Зајакнати
капацитети на локалните
грасрут лидери за брз развој на
туризмот - Велес Бајкинг –
Велес, Национален ресурсен
центар за граѓански
организации, МЦМС, АДИ и
Медиа Плус
Грант - Проект: Фискална
одговорност: Промовирање
одржливост и транспарентност
на јавниот долг, Аналитика,
Европска Комисија

Опис на активност/проект

Вредност
МКД

1/201712/2019

ЦЕА во партнерство со ИДСЦС, го спроведуваше проектот - Проценка на
влијанието на регулативата во сенка. Во рамки на проектот „ПВР во сенка“ ќе
се анализира како се спроведува процесот на проценка на влијание на
регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста
за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на јавните
политики. Со проектот треба да се зголеми можноста за активно вклучување на
граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните
политики преку вмрежување, консултации и обуки. ИДСЦС и ЦЕА во дел од
активностите ќе работат на објаснување на ПВР и приближување на овој важен
процес од постапката на создавање на политики до граѓанските организации и
општата јавност.

1,335,583

12/201711/2019

ЦЕА го спроведува грантот од ФОСИ Европа за унапредување на капацитетите
за оценка на политики, како и вмрежување и креирање на мостови со
европските тинк танк организации од Западна Европа, со цел унапредена
европеизација на општеството.

06/2019
– 12/2019

Краткорочниот проектот имаше за цел зајакнување на капацитетите на
локалната организација – Велес Бајкинг за одржлив развој преку пренесување
на знаења и искуство од ЦЕА за спроведување и водење на проекти,
финансиско управување и креирање на стратешки документ на локалното
здружение.

12/201805/2019

Проектот беше финансиски поддржан од тинк танк Аналитика како дел од
проектот Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирањето
на јавните финансии, финансиран од Европската Унија. Активностите на
проектот спроведени од ЦЕА има за цел преку истражување и документи за
политики да придонесат кон подобрена фискалната одговорност преку
промовирање и застапување за подобар одржлив и транспарентен јавен долг
во Македонија.

Период на
договор

1,463,428

152,140

330,032
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Преглед на приходи на ЦЕА за 2019 год по договор, донатор/клиент и партнери
Период за кој
се однесува
приходот

Вид на приход:
Договор/Донатор

2019

Договори - Други сопствени
приходи – Истражување и
анализа
Нарачател: УМФ Тренинг за
потребите на Проектот за
локална и регионална
конкурентност

2019

Договори - Други сопствени
приходи – Активност од грант –
Стратешки документ Нарачател
ЛАГ Преспа, за потребите на
Проектот РЕЛОАД, ЕУ, УНДП

2019

Период на
договор

3/201911/2019

Опис на активност/проект

Спроведување на истражување преку прашалник, анализа за проценка на
предизвиците и потенцијалите за спроведување на процес на управување со
дестинации, ефекти на интервенција, УМФ Тренинг за потребите на Проектот
за локална и регионална конкурентност

Вредност
МКД

369,000

1/20197/2019

Проектот Општествена интеракција и економско зајакнување на младите го
спроведуваат Локалната Акциона Група Преспа од Ресен во партнерство со
Центарот за економски анализи од Скопје. Овој проект се спроведува во
рамките на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан
– ReLOaD која е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја спроведува
Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). ЦЕА во склоп на проектот
фасилитираше и подготви локален стратешки документ.

205,000

Договори - Други сопствени
приходи

5/20197/2019

Економска кост-бенефит анализа од затворање на загадувачки објект со цел
унапредување на развојот во регион во Р. Македонија

215,230

2019

Договори - Други сопствени
приходи

2019

Спроведување на физибилити студии за ЈПП и кост бенефит анализи за
општински услуги

374,000

2019

Договори - Други сопствени
приходи

2019

Помали договори за спроведување, анализи, документи за политики,
истражувања, обуки, чија поединечна вредност не надминува шеесет илјади
денари.

365,263

2019

Пренесен дел од вишокот од претходни години и финансиски приходи

163,430

2019

Вкупно Приходи (МКД)

4,973,105
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